
Zápis z 28. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 21.2.2019 

Přítomni: prof. Widimský (v PN přes Skype), prof. Džupa, doc. Duška, prof. Šlamberová, Dr. Marx,  
D. Lauer 
Omluveni: doc. Polák, dr. Vácha, prof. Anděl, doc. Arenbergerová, JUDr. Mužíková, Doc. Dlouhý 
 

1. Schůzi vedl místo děkana (pracovní neschopnost) pověřený proděkan Džupa. 

2. Byl schválen zápis z 7.2.2019. 

3. Proděkan Džupa informoval o předpokládané výši finančních prostředků na realizace 

programů Progres v roce 2019.  

4. Proděkan Duška představil návrh metodiky rozdělování finančních prostředků programů 

Progres pro 2019 a následující období. KD pověřuje proděkana Dušku, aby zpracoval pro 

děkana podklady k rozhodnutí o rozdělení institucionální podpory (Progres) tak, že rozdělení 

bude zohledňovat autorské podíly na publikacích z let 2014-2018. Hodnocení bude obsahovat 

i body za publikace v časopisech Q4. Návrh děkana musí být předložen do AS k hlasování per 

rolam, neboť termín RUK k předložení (8.3.) je dříve než nejbližší řádné zasedání AS 

(12.3.2019). 

KD prodiskutovalo a rámcově souhlasí se záměrem dlouhodobé úpravy směrnice na dělení 

institucionální podpory mezi jednotlivé velké výzkumné programy (t.č. se jedná o programy 

Progres), který předložil proděkan Duška, tzn. fixní část (odvíjí se z hodnocení  

v 5 letých cyklech) a část flexibilní, která zohledňuje v jednoročních intervalech excelentní 

výsledky a výsledky absolventů PhD studia. Duška návrh dále rozpracuje. 

5. Všichni proděkani pokračují v přípravě strategického záměru 3.LF UK pro léta 2021-25. Termín 

28.2.2019. 

6. Proděkan Duška informoval o dalším vývoji projektu Simulační centrum – 21.2.2019 proběhne 

schůzka na MŠMT ČR. 

7. Proděkan Marx předložil kolegiu děkana návrh složení Disciplinární komise 3. LF UK. Členové - 

MUDr. David Marx, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.; prof. MUDr. Romana Šlamberová, 

Ph.D.; David Lauer; Tomáš Sychra; Alexandra Gvozdeva. Náhradníci – MUDr. Josef Fontana; 

Anna Ouřdová; Paulo Manuel Sousa Palma. Děkan a kolegium děkana souhlasí. Návrh 

přednese děkan AS 3. LF UK.  

8. Děkan odeslal kancléři UK připomínky k novelizaci Řádu výběrového řízení UK. 

9. Proděkan Duška se zúčastní 21.2.2019 Kulatého stolu k hodnocení vědy na UK.  

10. Proděkan Marx informoval o stavu přípravy žádosti reakreditace BSP Dentální hygiena – po 

podpisu průvodního dopisu děkanem bude připravený spis odeslán na UK. 

11. Tisková konference k 50. výročí implantace první endoprotézy kyčelního kloubu se uskuteční 

27.2.2019 ve 14:00 hod. v sále R. Königové. 

12. Kolegium děkana diskutovalo o dopise prorektora Royta, který se týkal uvádění afiliace 

k univerzitě. Upozornění na dodržování povinnosti rozešle proděkanka Šlamberová všem 

studentům doktorského studia a jejich školitelům, dále bude informace uveřejněna ve VNS a 

rozeslána přednostům a přednostkám klinik a ústavů.  

Dr. Marx 

 Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků všech studijních oborů se uskuteční 

11.10.2019 v 9:00 hod. ve Velké aule Karolina. 

 Proděkan informoval o současném počtu přijatých přihlášek ke studiu – jediný mírný 

pokles je zatím jen u oboru Fyzioterapie. 



 Proděkan předložil žádost studenta 3. ročníku o finanční příspěvek ve výši 7.500,- Kč na 

účast na setkáních lokálních reprezentantů IFMSA – děkan a kolegium děkana souhlasí. 

 Proděkan rozešle přehled měst v zahraničí, ve kterých se budou konat přijímací zkoušky na 

3. LF UK. 

Doc. Duška 

 Proděkan Duška předložil v zastoupení za proděkana pro zahraničí žádost o služební cestu – 

děkan předloženou cestu schválil. 

 Proděkan Duška požádal KD o prodloužení termínu pro podání přihlášek do programu Donatio 

Facultatis Medicae Tertiae (DFMT) do 31.3.2019. KD souhlasí.  Informace bude uveřejněna ve 

VNS, webových stránkách fakulty a FCB fakulty. 

 Proděkan Duška připomněl termín pro registraci uchazečů o podání žádosti do programu 

PRIMUS (9.3.2019) a uzávěrku podávání přihlášek (16.4.2019) Informace bude uveřejněna ve 

VNS, webových stránkách fakulty a FCB fakulty. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval o programu VR 3. LF UK (7.3.2019). 

 Proděkan informoval o procesu žádosti o udělení akreditace k habilitačnímu řízení a řízení 

jmenování profesorem pro obory Gynekologie a porodnictví a Otorinolaryngologie – v případě, 

že nebudou připomínky ze strany UK, budou obě žádosti o akreditace projednány na zasedání 

vedení NAÚ 22.2.2019. 

David Lauer 

 D. Lauer informoval členy kolegia děkana o jeho studijním pobytu v rámci programu Erasmus+. 

Po dobu jeho nepřítomnosti se zasedání kolegia děkana bude účastnit student Tomáš Sychra. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský, prof. Džupa 
 


